
Oferta ważna jest od 1 września 2022 roku.

Z myślą o Was przygotowaliśmy specjalną ofertę urodzinową, która sprawi że ten wyjątkowy
dzień będzie niezapomniany dla  Was i Waszych bliskich.  

W ramach oferty urodzinowej zapewniamy:

  -  bezpieczną i niezapomnianą zabawę w wodnym świecie rozrywki,

   -  wykwalifikowaną i odpowiedzialną kadrę ratowników, 

   -  możliwość organizacji zajęć z animatorem (dodatkowa opłata),

  -   możliwość organizacji uroczystego poczęstunku w Bistro z Wody (dodatkowa opłata),

  -  dostępne w kasach zaproszenia urodzinowe dla Gości jubilata,

  -   dodatkowe 15 minut na przebranie się dla grupy,

  -   bezpłatne wejście dla jubilata oraz opiekuna grupy.

WAŻNE INFORMACJE:

Rezerwacji terminu imprezy można dokonać minimum 7 dni przed planowanym terminem
urodzin. Rezerwacja jest możliwa:

     -   telefonicznie pod numerem 43 6711045  - od poniedziałku do piątku, w godzinach
7:00 - 15:00

    -    mailowo na adres: marketing@zdunskawoda.pl

Grupa musi liczyć nie mniej niż 10 osób (goście jubilata). W przypadku mniejszej ilości osób,
Zamawiający dokonuje dopłaty do wymaganej liczby osób zgodnie z cennikiem oferty.

Konieczne  jest  wyznaczenie  osoby  pełnoletniej  jako  opiekuna  dla  grupy  (w  przypadku
imprezy dla dzieci),  który będzie przebywał z uczestnikami imprezy urodzinowej w szatni
oraz  w  hali  basenowej  podczas  całego  pobytu.  Opiekun  jest  odpowiedzialny  za  życie  i
zdrowie  pozostających  pod  jego  opieką  osób  i  zobowiązuje  się  do  stałej  obserwacji
podopiecznych podczas całego czasu przebywania na terenie basenów. Liczba opiekunów jest
następująca:

     -  1 pełnoletnia osoba dla 10 osób w wieku przedszkolnym;

     -  1 pełnoletnie osoba dla 15 osób w wieku szkolnym.

Potwierdzeniem złożonej rezerwacji urodzin jest uiszczenie najpóźniej w terminie 3 dni przed
planowaną imprezą:

   -  opłaty  w  kasie  Bistro  z  Wody  obejmującej  pełną  wartość  zamówionego  posiłku
(w przypadku zamówienia zestawu urodzinowego);



      -  opłaty w kasie Zduńska Woda obejmującej całkowitą kwotę zamawianych animacji
(w przypadku zamówienia usług animatora).

W przypadku telefonicznej lub mailowej rezerwacji urodzin opłata za wejście uczestników
do Strefy Basenowej w ramach biletów wstępu pobierana jest w dniu imprezy.

W przypadku zamówienia zestawu urodzinowego w Bistro z Wody dopuszczamy możliwość
wniesienia  przez  Zamawiającego  własnego  tortu/ciasta.  Za  jego  dystrybucję  Uczestnikom
imprezy, odpowiada Opiekun (brak obsługi kelnerskiej). 

Organizacja Urodzin na basenach Zduńska Woda oznacza akceptację Regulaminu oferty.

Wejścia bez animatora:

Godziny Poniedziałek – 
piątek 

Weekendy i święta

1 godzina 14 zł 15 zł
2 godziny 22 zł 24 zł
3 godziny 29 zł 31 zł

Opłata za animatora:

Animacje Poniedziałek – piątek Weekendy i święta
Dla dzieci 60 zł 70 zł

Dla dorosłych 70 zł 80 zł

Podane  wyżej  ceny  obejmują  1h  pracy  animatora.  1  animator  może  się  zająć  grupą
maksymalnie 15 osób.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem urodzin oraz ofertą zestawów urodzinowych.

Do wyboru oferowane są następujące zestawy urodzinowe.

ZESTAW NUMER I (cena zestawu wynosi 180 zł):

    4 litry lemoniady 

    kanapki koktajlowe

    koreczki owocowe

    chrupki kukurydziane

    chipsy tradycyjne, orzeszki.

ZESTAW NUMER II (cena zestawu 199 zł):

    4 litry lemoniady 



    Porcja pizzy dla dziecka (3 składniki) 

    paluszki, popcorn,

   chipsy tradycyjne, orzeszki.

OPCJONALNE DODATKI:

    Desery lodowe ( + 120 zł)

    tort (+100 zł – przewidziany dla 11 osób)

    szampan dla dzieci (+ 15 zł za butelkę)

WAŻNE INFORMACJE:

Na terenie Bistro z Wody obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i spożywania jedzenia
oraz napojów z zewnątrz.

Zestaw  urodzinowy  przygotowany  jest  dla  grupy  11  osób  (10  uczestników  przyjęcia
+ jubilat).  Każdy  dodatkowy  zestaw  urodzinowy  jest  płatny  zgodnie  z  jego  cennikiem.
Osoby zainteresowane  zamówieniem  dodatkowego  posiłku,  spoza  oferty  zestawów
urodzinowych, mogą dokonać zamówienia posiłków znajdujących się w standardowym menu
Bistro z Wody.

W przypadku zamówienia zestawu urodzinowego w Bistro z Wody, dopuszczamy możliwość
wniesienia  przez  Zamawiającego  własnego  tortu/ciasta.  Za  jego  dystrybucję  Uczestnikom
imprezy odpowiada Opiekun (brak obsługi kelnerskiej). Przed rozdaniem tortu/ciasta opiekun
grupy powinien zweryfikować fakt bycia uczulonym na składniki tortu/ciasta.  Weryfikacja
powinna  dotyczyć  również  uczestników  przyjęcia  oraz  jubilata.  Rolą opiekuna
jest dopilnowanie,  by  osoby  uczulone  nie  były  narażone  na  czynniki  wywołujące  u nich
reakcję alergiczną.


